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Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej
ul. Powstania Styczniowego 9b
Gdynia
81-519
Polska
Osoba do kontaktów: Alicja Wiczlińska
Tel.: +49 6229466
E-mail: dzp@ucmmit.gdynia.pl
Faks: +49 6229466
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ucmmit.gdynia.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.ucmmit.gdynia.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Sukcesywna dostawa podstawowych wyrobów medycznych
Numer referencyjny: 09/UCMMiT/PN/EL/16

II.1.2)

Główny kod CPV
33100000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Zamówienie obejmuje 19 pakietów w których określono różne wyroby medyczne.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 574 963.16 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach
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To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
1
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33180000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
APTEKA SZPITALNA

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Nawilżacz do dozownika jednorazowy , zamknięty system do nawilżania mieszaniny oddechowej
kompatybilny z dozownikiem rotametrycznym do punktu poboru tlenu AGA, zakres 0-171/min.Wyjście gwintu
UNF9/16. Skład systemu: Sterylna woda apirogenna do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku poj.
500-650ml. ze sterylnie zapakowanym łącznikiem do dozownika tlenu.System mikrodyfuzorów na spodzie
pojemnika w celu odpowiedniego nawilżeniu tlenu,wraz z dozownikiem tlenu. sztuka 405

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 11 542.50 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
2
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33180000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
APTEKA SZPITALNA
II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Filtr oddechowy ,sterylny,elektrostatyczny,przeciw bakteryjno-wirusowy, okrągły z końcówką do kapnografu
z przestrzenią martwą ze skutecznością p/bakteryjna 99,9%.Objetość oddechowa 150-1200ml.Waga

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 190.00 EUR

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
3
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
APTEKA SZPITALNA

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Ostro ostre proste nożyczki chirurgiczne 13 cm , opak. max. A'25 szt. sztuka 500
2 Ostro tępe proste nożyczki chirurgiczne 14,5 cm , opak. max. A'25 szt. sztuka 500
3 Tępo tępe proste nożyczki chirurgiczne 14,5 cm, opak. max. A'25 szt. sztuka 100
4 Nożyczki zagięte typu Metzenbaum 14,5 cm , opak. max. A'25 szt. sztuka 500
5 Nożyczki opatrunkowe 16 cm , opak. max. A'20 szt. sztuka 1000
6 Kleszczyki chirurgiczne proste typu Kocher 14 cm , opak. max. A'25 szt. sztuka 750
7 Kleszczyki chirurgiczne proste typu Kocher 18 cm , opak. max. A'20 szt. sztuka 750
8 Kleszczyki anatomiczne proste typu Pean 14 cm , opak. max. A'25 szt. sztuka 750
9 Pęseta anatomiczna standardowa prosta 14 cm , opak. max. 25 szt. sztuka 750
10 Pęseta chirurgiczna standardowa prosta 14 cm , opak. max. A'25 szt. sztuka 1000
11 Pęseta anatomiczna typu Jansen rozm. 16 cm sztuka 50
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12 Imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 14 cm, opak. max. 25 szt. sztuka 750
13 Imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 16 cm, opak. max. 25 szt. sztuka 750
14 Hak do ran typu Senn ( ostry ) 16 cm, opak. max. A'15 szt. sztuka 15
15 Hak do ran typu Gillies rozm. 18 cm sztuka 50
16 ostra łyzka kostna typ Volkmann 16cm sztuka 25
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 58 791.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
4
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
APTEKA SZPITALNA

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Zastaw jednorazowych jałowych misek skład: min 1 pojemnik plastikowy 2500ml(22 x9cm) z podziałką, min 1
x serweta włókninowa 100cm x150cm,gramatura 50-55g/m2 opakowanie 1000
2 Zestaw jednorazowych jałowych misek skład: min 1 x pojemnik plastikowy 1000ml, 17 x18 cm z podziałką,
przezroczysty, 1 serweta włókninowa 75 x75 cm, granulat 50-55g/m2 opakowanie 720
3 Zestaw jednorazowych misek skład :min 1 x miska nerkowata plastikowa 700ml 23 x8,7cm,gramatura 50-55g/
m2 opakowanie 500

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
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Wartość bez VAT: 39 959.00 PLN
II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
5
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33180000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
APTEKA SZPITALNA

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Czujnik wielorazowy do pomiaru TcpO2/TcpCO2 do aparatu Tina sztuka 2
2 Czujnik wielorazowy do pomiaru TcpO2 do aparatu Tina sztuka 2
3 Zestaw do mocowania elektrod Tc do aparatu Tina TCM 400 opk max. a 100 szt opakowanie 5
4 Zestaw membranowy do elektrod TcpO2 aparatu Tina TCM 400 (opakowanie 12 szt) opakowanie 8
5 Zestaw membranowy do elektrod TcpO2/TcpCO2 aparatu Tina TCM 400 (opakowanie 12 szt) opakowanie 5

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 59 015.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
6
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
APTEKA SZPITALNA

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Maska na troki chirurgiczna 3-warstwowa sztuka 5000

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 16 500.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
7
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
APTEKA SZPITALNA

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Pojemnik na wycinek z zakrętką o pojemności 35ml z zawartoscią formaliny buforowanej 10%(9-10ml).
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Wymiary pojemnika 35mn x45mn+/-1mn sztuka 1890
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 914.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
8
Część nr: 8

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
APTEKA SZPITALNA

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Szkiełka podstawowe szlifowane matowione 76mn x 26mn, czyste gotowe do użycia sztuka 3000

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 360.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
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II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
9
Część nr: 9

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
APTEKA SZPITALNA

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Szczypczyki biopsyjne jednorazowe ,sterylne, wykonane ze stali nierdzewnej ,pokrwane teflonem, długość
narzędzia 230cm,srednica narzędzia 2,3mn,do kanałuoperacyjnego 2,8mn,miseczki owalne z igłą .Pakowane
pojedyńczo. sztuka 1500
2 Szczypczyki biopsyjne jednorazowe ,sterylne, wykonane ze stali nierdzewnej ,pokrwane teflonem, długość
narzędzia 230cm,srednica narzędzia 2,3mn,do kanałuoperacyjnego 2,8mn,miseczki owalne bez igły .Pakowane
pojedyńczo. sztuka 200
3 Szczypczyki biopsyjne jednorazowe ,sterylne, wykonane ze stali nierdzewnej ,pokrwane teflonem,
długość narzędzia 180cm,srednica narzędzia 2,3mn,do kanału operacyjnego 2,8mn,miseczki owalne bez
igły .Pakowane pojedyńczo. sztuka 200
4 Szczypczyki biopsyjne jednorazowe ,sterylne, wykonane ze stali nierdzewnej ,pokrwane teflonem, długość
narzędzia 180cm,srednica narzędzia 2,3mn,do kanału operacyjnego 2,8mn,miseczki owalne z igłą .Pakowane
pojedyńczo. sztuka 2400
5 Ustniki endoskopowe z gumką plastikowe , jednorazowe,pakowane indywidualnie sztuka 2400
6 Szczoteczki czyszczące jednorazowego uzytku do czyszczenia endoskopu typ Pentax Olympus .Szczoteczki
wyposazone w kulki na zakończeniach zapobiegające uszkodzeniu kanału roboczego endoskopu w czasie
czyszczenia .Posiadają dwa elemnty robocze ,wykonane z ylonu .Długość szczotki 230mn sztuka 2400

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 114 280.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
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II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
10
Część nr: 10

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
APTEKA SZPITALNA

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Jednorazowy niejałowy komplet chirurgiczny składający się z bluzy i spodni. Spodnie z gumką w pasie,
nogawki
spodni bez ściągaczy. Bluza z krótkim rękawem wycięcie pod szyją z lamówką lub bez SMSM nieprześwitujący
gramatura minimum 35-40g/m2, Rozmiar L,XL do wyboru zamawiającego. Pakowany pojedynczo komplet 140

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 700.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
11
Część nr: 11

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
APTEKA SZPITALNA
II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Lusterko laryngologiczne jednorazowe, sterylne. Rozmiar lusterka 16 mm ±1mm sztuka 1400
2 Wziernik laryngologiczny nosowy jednorazowy, sterylny. Rozmiar wziernika 20mm ± 1mm sztuka 700
3 Wziernik laryngologiczny nosowy jednorazowy, sterylny. Rozmiar wziernika 28mm ± 1mm sztuka 700
4 Wziernik do ucha jednorazowy, sterylny. Rozmiar wziernika 2mm. sztuka 1600
5 Wziernik do ucha jednorazowy, sterylny. Rozmiar wziernika 4mm. sztuka 1600
6 Zestaw wzierników laryngologicznych, jednorazowy, sterylny.Rozmiar z wziernikiem do ucha 2mm zestaw 875
7 Zestaw wzierników laryngologicznych, jednorazowy, sterylny.Rozmiar z wziernikiem do ucha 4mm zestaw 875

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 10 103.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
12
Część nr: 12

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
APTEKA SZPITALNA

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Pojemnik na kał z łopatką 30ml jałowy sztuka 600

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
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Wartość bez VAT: 510.00 PLN
II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
13
Część nr: 13

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33181520

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
APTEKA SZPITALNA

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Dializator wysokoprzepływowy -High flux,błona poliamidowa ,pow.1,7m2,klirens mocznika 270 sztuka 25
2 Zestaw igieł dializacyjnych tetniczo-żylnych sztuka 50
3 Zestaw:Linia krwi tętniczo -żylna komora odpowietrzająca ,łacznik stabilizujący segment pompy
krwikompatybilny
z aparatem "AK 200F GAMBRO" sztuka 75
4 Filtr węglowy do aparatu WRO 300H sztuka 3
5 Paski do badania twardości wody sztuka 50
6 Zestaw do zabiegów ciągłych nerko zastępczych ( hemofiltr z liniami - do opartu typ Prismaflex ) o
powierzchni 1,5m sztuka 40
7 Worek 5L na ultra filtrat kompatybilny z zestawem do zabiegów CRRT do aparatu Prismaflex sztuka 100
8 Dren do podawania wapnia kompatybilny z zestawem do zabiegów CRRT z użyciem cytrynianów do aparatu
Prismaflex sztuka 40

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 27 633.50 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/03/2017
Koniec: 15/03/2018
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
14
Część nr: 14

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33181520

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
APTEKA SZPITALNA

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Koncentrat zasadowy suchy do dializ , waga 720g +chlorek sodu 1200 g sztuka 40
2 Koncentrat kwaśny w opakowaniu 500ml rozcieńczenie 1:400,po rozcienczeniu 1 opk=200Lpłynu
dializacyjnego sztuka 60
3 Kwas cytrynowy suchy, w kolumnie ,waga 32g, zawartość wystarczająca do wykonania 1 dezynfekcji sztuka
100
4 Weglan sodu ,suchy,w kolumnie,waga13g,zawartość wystarczająca do wykonania 1 dezynfekcji sztuka 100
5 Płyn do czyszczenia aparatu Dialox sztuka 4
6 Płyn substytucyjny stosowany w ostrej niewydolności nerek worek dwukomorowy 5L o zawartości K+2mmol
i osmolarności 297mOsm/L.Opakowanie x 2 worki a 5L.Połączenie zestawu do zabiegów z workiem ma się
odbywać przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą bez konieczności przełamywania
zawleczki. sztuka 200
7 Płyn substytucyjny stosowany w ostrej niewydolności nerek worek dwukomorowy 5L o zawartości K+4mmol
i osmolarności 301mOsm/L.Opakowanie x 2 worki a 5L.Połączenie zestawu do zabiegów z workiem ma się
odbywać przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania
zawleczki.Skład :Sód 140mmol/l, Magnez 0,5mmol/l,Chlorki 113,5mmol/l.Mleczany 3mmol/l sztuka 200
8 Płyn substytucyjny z zawartością cytrynianu ,kompatybilny z aparatem Prismaflex ,Worek 5L o zawartości
cytrynianu 18mmol/l.Połączenie zestawu do zabiegów z workiem przez port z dużą gumową membraną
przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki kompatybilny z zestawem CRRT do
aparatu Prismaflex Skład Sód 140mmol/l,Chlorki 86mmol/l sztuka 500
9 Płyn dializacyjny bezwapniowy kompatybilny z aparatem Prismaflex stosowany z płynem substytucyjnym
z zawartością cytrynianów,Worek 5Ldwukomorowy .Połączenie zestawu do zabiegów z workiem przez
port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki
kompatybilny z zestawem CRRT do aparatu Prismaflex.Skład wodorowęglan 22mmol/l,glukoza 6,1mmol/
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l,mleczany 2mmol/l,chlorki 120mmol/l,potas 4mmol/l sztuka 500
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 97 131.60 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/03/2017
Koniec: 15/03/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
15
Część nr: 15

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
APTEKA SZPITALNA

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Nić/Szew powlekany, syntetyczny, plecony , wchłanialny, poliglaktyna 910,powlekany kopolimerem glikolidu i
laktydu oraz stearynianem wapnia dł.igły 17 mm, 3/8 koła-okrągło tnąca; rozmiar 4/0;nitka bezbarwna długość
szwu 75 cm (tolerancja dł. Igły +/- 5 %) czas wchłaniania 56-70 dni, czas podtrzymywania tkankowego 75% po
14 dniach sztuka 120
2 Nić/Szew powlekany, syntetyczny, plecony , wchłanialny, poliglaktyna 910,powlekany kopolimerem glikolidu i
laktydu oraz stearynianem wapnia dł.igły 26 mm, 1/2 koła-okrągła rozwarstwiająca; rozmiar 3/0; długość szwu
75 cm (tolerancja dł. Igły +/- 5 %) czas wchłaniania 56-70 dni, czas podtrzymywania tkankowego 75% po 14
dniach sztuka 120
3 Nić/Szew powlekany, syntetyczny, plecony , wchłanialny, poliglaktyna 910,powlekany kopolimerem glikolidu i
laktydu oraz stearynianem wapnia dł.igły 31 mm, 1/2 koła-ookrągła rozwarstwiająca; rozmiar 2/0; długość szwu
75 cm (tolerancja dł. Igły +/- 5 %) czas wchłaniania 56-70 dni, czas podtrzymywania tkankowego 75% po 14
dniach sztuka 144
4 Nić/Szew powlekany, syntetyczny, plecony , wchłanialny, poliglaktyna 910,;powlekany kopolimerem
glikolidu i laktydu oraz stearynianem wapnia dł.igły 48 mm, 1/2 koła-okrągła wzmocniona; rozmiar 0;szew z
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pokryciem antybakteryjnym długość szwu 90 cm (tolerancja dł. Igły +/- 5 %) czas wchłaniania 56-70 dni, czas
podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach sztuka 360
5 Nić/Szew powlekany, syntetyczny, plecony , wchłanialny, poliglaktyna 910,powlekany kopolimerem glikolidu
i laktydu oraz stearynianem wapnia dł.igły 48 mm, 1/2 koła-okrągła wzmocniona; rozmiar 1;Szew z pokryciem
antybakteryjnym o długość 90 cm (tolerancja dł. Igły +/- 5 %) czas wchłaniania 56-70 dni, czas podtrzymywania
tkankowego 75% po 14 dniach sztuka 360
6 Nić/Szew powlekany, syntetyczny, plecony , wchłanialny, poliglaktyna 910,powlekany kopolimerem glikolidu
i laktydu oraz stearynianem wapnia ; dł.igły 48 mm, 1/2 koła-okrągła wzmocniona; rozmiar 2Szew z pokryciem
antybakteryjnym o długości 90cm(tolerancja dł. Igły +/- 5 %) czas wchłaniania 56-70 dni, czas podtrzymywania
tkankowego 75% po 14 dniach sztuka 180
7 Nić/Szew syntetyczny, niewchłanialny, monofilamentowy, poliamid 6 i 6,6;pakowany na mokro o zmniejszonej
hydrofilności dł. igły 26 mm, 3/8 koła-odwrotnie tnąca; rozmiar 2/0; długość szwu 75 cm (tolerancja dł. igły i nitki
+/- 5%) sztuka 36
8 Nić/Szew syntetyczny, niewchłanialny, monofilamentowy, poliamid 6 i 6,6;;pakowany na mokro o zmniejszonej
hydrofilności dł. igły 26 mm, 3/8 koła-odwrotnie tnąca; rozmiar 3/0; długość szwu 75 cm (tolerancja dł. igły i nitki
+/- 5%) sztuka 72
9 Nić/Szew syntetyczny, niewchłanialny, monofilamentowy,poliamid 6 i 6,6;;pakowany na mokro o zmniejszonej
hydrofilności dł. igły 19mm, 3/8 koła-odwrotnie tnąca; rozmiar 4/0; długość szwu 75 cm (tolerancja dł. Igły i nitki
+/- 5 %) sztuka 108
10 Nić/Szew syntetyczny, niewchłanialny, monofilamentowy,poliamid 6 i 6,6;pakowany na mokro o zmniejszonej
hydrofilności ;dł. igły 40mm, 1/2 koła-odwrotnie tnąca; rozmiar 0; długość szwu 100 cm (tolerancja dł. Igły i nitki
+/- 5 %) sztuka 120
11 Nić/Szew syntetyczny, niewchłanialny, monofilamentowy,poliamid 6 i 6,6pakowany na mokro o zmniejszonej
hydrofilności ;;dł. igły 48mm, 1/2 koła-odwrotnie tnąca; rozmiar 1; długość szwu 100 cm (tolerancja dł. Igły i nitki
+/- 5 %) sztuka 180
12 Szew niewchłanialny monofilamentowy,polpropylen syntetyczny ,igły o zwiększonej stabilności w imadle
odporne na stepienie i odkształcenie podczas wkłucia (np. typ prolene lub równoważny) rozmiar 5,0, długość
igły 17mm, 3/8koła,długość szwu-75cm(tolerancja długości igły/nitki +/- 5%) sztuka 36
13 Szew niewchłanialny monofilamentowy,polpropylen syntetyczny ,igły o zwiększonej stabilności w imadle
odporne na stepienie i odkształcenie podczas wkłucia (np. typ prolene lub równoważny) rozmiar 4,0, długość
igły 17mm, 1/2koła, długość szwu-90cm,(tolerancja długości igły/nitki+/- 5%) sztuka 36
14 Szew niewchłanialny monofilamentowy,polpropylen syntetyczny ,igły o zwię
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 33 484.56 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/03/2017
Koniec: 15/03/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
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Opcje: nie
II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
16
Część nr: 16

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
APTEKA SZPITALNA

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Półmaska ochronna dla personelu medycznego – respiratorowa spełniająca wymogi klasy FFP3 wg
EN 149:2001 zarejestrowana jako środek ochrony osobistej, w kształcie stożka jednopanelowa, Warstwa
zewnętrzna składa się z wodoodpornej włókniny polipropylenowej, warstwa filtrująca składa się z mikro włókna ,
a warstwa wewnętrzna składa się z fizjologicznie nieszkodliwej miękkiej włókniny, wszystko połączone jest w
procesie ultradźwiękowym. Czas ochronny stosowania maski min 8h.Opakowanie zbiorcze max 50 szt. sztuka
1000

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 8 500.00 EUR

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/03/2017
Koniec: 15/03/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
17
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Część nr: 17
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
APTEKA SZPITALNA

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Czepki pielęgniarskie z przewiewnej włókniny, okrągły, wykończony delkiatną gumką opinająca głowę,
niejałowy, sztuka 4000
2 Czepek pielęgniarski ze zwiększoną częścią tylną z elastycznym brzegiem i środkowym przeszyciem w
formie gumki umożliwiającym dobre podtrzymanie włosów oraz dopasowanie do kształtu głowy. Odpowiedni
dla dłuższych włosów. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze min 25g/m2
zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia. Kolor zielony lub niebieski. Opakowanie w formie
kartonika umożliwiajacego wyjmowanie pojedynczych sztuk sztuka 800
3 Czepek chirurgiczny z perforowane włókniny wiskozowej 25g/m2 w formie pirackiej bandany wiązany na
karku. sztuka 1000
4 Fartuch medyczny przeznaczony dla personelu medycznego niesterylny,przewiewny z włókniny SMS
lub z włókniny polipropylenowej o gramturze min. 30g/m2,max 40g/m2 rękawy długie ,zakończone
mankietem, posiadający wizanie przy szyi i trok do zwiazania fartucha w pasie, rozmiar L, XL i XXL do wyboru
Zamawiającego sztuka 20000
6 Fartuch chirurgiczny jałowy ,pakowany indywidualnie typu folia-papier wykonany z włókniny typu SMS
trójwarstwowej, min. 35g/m2, rozmiar L-XXL do wyboru zamawiającego. Fartuch , zakrywający część szyi,
klatkę piersiową, brzuch, kończyny dolne i górne. Rękawy zakończone elastycznym poliestrowym mankietem.
Tylne części fartucha nachodzące na siebie ( sterylne plecy). System troków umożliwiających aseptyczne
zakładanie fartucha. Na karku szyi zapięcie typu rzep. Szwy wykonane technika ultradźwiękową. Fartuch
zgodny z normą PN EN 13795. sztuka 500

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 73 650.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/03/2017
Koniec: 15/03/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
18
Część nr: 18

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
22993000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
APTEKA SZPITALNA

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Papier do zapisów wyników w defibrylatorze Lifepak 20 w kratkę, wymiary 50mmx 30 m sztuka 10
2 Papier termoczuły w kratkę milimetrową do aparatu Defimax,szerokość 55mm, średnica zew. rolki: min.35max.40mm sztuka 80
3 Papier termoczuły w kratkę milimetrową do defibrylatora DMS 750, szerokość 50cm, średnica zew. rolki:
min.45mm-max.50mm sztuka 40
4 Papier do zapisu wyniku USG o cechach nie gorszych niż typu K - 61 B – CE Mitschubischi lub równoważny
sztuka 150
5 Papier termoczuły w kratkę milimetrową do aparatu EKG Askard 33,szerokość 110mm, długość: min.10
metrów bieżących sztuka 100
6 Papier w kratkę milimetrową do EKG do aparatu Ascard M-TRACE formatu A4, wymiar rolki: szer. 112mm, dł.
25mb sztuka 450
8 Papier w rolce do drukarki Videoprinter SONY, używanej do wydruków z badań USG „UPP-1105” długość
papieru: 20 metrów bieżących sztuka 150
9 Papier do monitora Philips Goldway G30 w kratkę milimetrową o szerokości 50mm, średnica zew. Rolki min.
40mm sztuka 50
10 Papier do aparatu Ascard MR Gold termoaktywny niewoskowany w kratkę milimetrową szer rolki 210mn
+0/2mn śr zew. rolki min.4,5cm sztuka 200
11 Papier do EKG HP format A4 składanka w kratkę szer. 210mmx300mmx200mm składanka 5
12 papier do sterylizatora COMINOX rolka termoczuła, wymiary: szerokość rolki 57mm, długość 20mb sztuka
100

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 10 289.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/03/2017
Koniec: 15/03/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
19
Część nr: 19

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
APTEKA SZPITALNA

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Wymienne, jednorazowe, papierowe ustniki do spirometru LungTest 500/1000 dla dorosłych sztuka 450

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 410.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/03/2017
Koniec: 15/03/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, tj. dotyczące:
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i. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów,
Zamawiający uzna, że wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia, wstępnie spełniają warunki
udziału w niniejszym postępowaniu jeśli złożą wraz z ofertą oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia - wg wzoru na Załączniku nr 2 do SIWZ.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy
spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, tj. dotyczące:
sytuacji ekonomicznej i finansowej,
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna, że wykonawcy ubiegający się o
udzielenie zamówienia, wstępnie spełniają warunki
udziału w niniejszym postępowaniu jeśli złożą
wraz z ofertą oświadczenie w formie Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia - wg wzoru na
Załączniku nr 2 do SIWZ.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy
spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, tj. dotyczące:
zdolności technicznej lub zawodowej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna, że wykonawcy ubiegający się o
udzielenie zamówienia, wstępnie spełniają warunki
udziału w niniejszym postępowaniu jeśli złożą
wraz z ofertą oświadczenie w formie Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia - wg wzoru na
Załączniku nr 2 do SIWZ.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zgodnie ze wzorem umowy - załącznik nr 4 do SIWZ

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
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IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/11/2016
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 17/11/2016
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b, pok 150

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. W celu wstępnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp oraz w celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp należy przedłożyć wraz z ofertą wypełniony druk Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia – wg wzoru na Załączniku nr 2 do SIWZ.
2. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, w celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej , jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji , w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art 24 ust 5, pkt 1 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert w niniejszym postępowaniu;
2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
3) aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
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odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy Pzp , wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wykonawców ubiegających się o to samo zamówienie; w przypadku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wykonawca powinien złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź in¬formacje potwierdzające, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
a) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego, informacji
dotyczących:
• kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
• firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
• ceny,
• terminu wykonania zamówienia,
• okresu gwarancji,
• warunków płatności
- zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1, pkt 23 Pzp stanowi –
Załącznik nr 3 do SIWZ;
4. Zamawiający na podst. art. 26 ust 2 Pzp, przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń lub dokumentów, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w a
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
PREZES KRAJOWEJ IZBY
UL. POSTĘPU 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w
terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
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specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
szczegółowe informacje zawarto w Dziale VI art 179-198 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (j.t. Dz. U. z 2016r. poz 1020 ze zm.)
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań przy Prezesie Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/10/2016

